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تقرير التنمية البشرية لعام  2009

العالم،  حول  الناس  من  الكثير  حترك  يكون  وقد  املساواة.  عدم  من  كبير  قدر  عاملنا  يشوب 

تاركني بلدتهم أو قريتهم حيث موطنهم األصلي، هو أفضل اخليارات – بل أحيانًا اخليار األوحد 

الفاعلية في حتسني مستوى  تأثير شديد  احلياة. وقد يكون للهجرة  – لتحسني فرصهم في 

الدخل والتعليم واملشاركة لألفراد واألسر، وفي تعزيز فرص النجاح التي تنتظر أطفالهم في 

تعد  املرء  يعيش  أين  تقرير  على  فالقدرة  األمر؛  هذا  تتجاوز  قيمة  للتحرك  أن  بيد  املستقبل، 

عنصرًا رئيًسا من عناصر احلرية البشرية. 

والالجئون  واملمرضات،  الفاكهة،  فجامعو  العالم؛  للمهاجرين حول  هناك صورة منطية  ليس 

البرمجيات، جميعهم يشكلون جزًءا  السياسيون، وعمال اإلنشاءات، واألكادمييون، ومصممو 

من قرابة مليار شخص يتحركون داخل بلدانهم وعبر البحار.  وعندما يتحرك األشخاص، يبدءون 

في رحلة يصاحبها بريق األمل وحتفها ظلمة عدم اليقني، سواء كانت داخل احلدود الدولية أو 

مواهبهم  دمج  في  آملني  أفضل،  للحصول على فرص  الناس سعًيا  ويتحرك معظم  عبرها. 

الشخصية مع املوارد التي يوفرها بلد املقصد، بغية جلب املنفعة ألنفسهم وألفراد أسرتهم 

األقربني الذين غالًبا ما يصطحبونهم أو يلحقون بهم؛ فاستفادت اجلماعات واجملتمعات احمللية 

بأكملها، في أماكن املنشأ واملقصد على السواء. ويؤدي التنوع الذي  يتسم به هؤالء األفراد، 

والقواعد التي حتكم حركتهم، إلى أن يصبح التنقل البشري من أعقد القضايا التي يواجهها 

العالم اليوم، خاصًة في خضم الركود العاملي احلالي.

التغلب على احلواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية يبحثان كيف ميكن لسياسات أفضل، 

موجهة نحو االنتقال، أن تعزز التنمية البشرية. والتغلب على احلواجز يحدد أوالً أُُطر التنمية 

البشرية – من يتحرك؟ ومتى؟ ولَِم؟ – قبل حتليل اجملموعة الكبيرة من آثار التحرك على املهاجرين 

وأسرهم، وكذلك على أماكن املنشأ واملقصد، كما يعرض احلالة املعنية على احلكومات بغية 

احلد من القيود التي تعوق التحرك داخل حدود دولها وخارجها؛ من أجل توسيع دائرة االختيارات 

واحلريات البشرية، كما يؤكد على اتخاذ تدابير عملية ميكنها حتسني فرص النجاح عند الوصول 

إلى بلد املقصد؛ مما يجلب بدوره منافع عظيمة جملتمعات املقصد وأماكن املنشأ على حد سواء. 

واإلصالحات ال تُعنى بحكومات املقصد فحسب، بل تُعنى كذلك بحكومات املنشأ وبجهات 

وأخيرًا   – احلكومية  غير  واملنظمات  املهنية،  واالحتادات  اخلاص،  القطاع  – السيما  أخرى  فاعلة 

وليس آخرًا باملهاجرين األفراد أنفسهم.

ويركز تقرير التنمية البشرية لعام 2009 على التنمية البشرية تركيزًا شديًدا في جدول أعمال 

صانعي السياسات الذين يسعون للوصول إلى النتائج الُفضلى املستخلصة من أمناط التحرك 

البشري التي تزداد تعقيًدا في جميع أنحاء العالم.

www.palgrave.com
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مفتاح البلدان 
ترتيب دليل التنمية البشرية لعام 2007 وتغير الترتيب في الفترة ما بني عامي 2006-2007

 عدد األماكن الذي شهد فيها ترتيب دليل التنمية البشرية تقدًما في الفترة ما بني 2006 و2007

 عدد األماكن الذي شهد فيها ترتيب دليل التنمية البشرية تراجًعا في الفترة ما بني 2006 و2007

لم يطرأ أي تغيير في ترتيب دليل التنمية البشرية في الفترة ما بني 2006 و2007
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تقرير التنمية البشرية العاملي لعام 2009. 
املصادر ذات الصلة بهذا التقرير متاحة على موقع: hdr.undp.org، مبا في ذلك النسخ وامللخصات الكاملة للتقرير، وملخصات 

املشاورات، واحللقات الدراسية، ومناقشات التعميم، وسلسلة أوراق البحث املعنية بالتنمية البشرية، واملواد الصحفية. وميكن 

احلصول على جميع هذه املؤشرات اإلحصائية وأدوات البيانات، واخلرائط التفاعلية، واحلقائق السريعة عن البلدان، وغير ذلك من 

املعلومات، مجانًا على املوقع.

تقارير التنمية البشرية الوطنية ودون الوطنية واإلقليمية. 
بلداً،   130 يزيد على  العاملة فيما  الفرق  أنتجت  احلني  ذلك  ومنذ   ،1992 الوطنية في عام  البشرية  للتنمية  تقرير  أول  انطلق 

تقريرًا   35 عن  البشرية، فضالً  للتنمية  الوطني  ودون  وطنًيا  تقريرًا   630 يربو على  ما  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  وبدعم من 

إقليمًيا. وتنقل هذه التقارير، باعتبارها وثائق لدعوة السياسات، مفهوم التنمية البشرية إلى منبر احلوارات الوطنية من خالل 

مراحل من املشاورات واألبحاث والكتابات التي يقودها وميتلكها كل بلد. وغالًبا ما تقّسم البيانات حسب النوع االجتماعي، أو 

اجملموعة العرقية، أو على امتداد اخلطوط التي تغطي مناطق الريف واحلضر، بغية املساعدة على حتديد درجات عدم املساواة، 

وقياس حجم التقدم، والتنويه إلى إشارات اإلنذار املبكر بالصراعات املمكنة. ومبا أن هذه التقارير مرتكزة على املناظير احمللية، 

فهي تؤثر في اإلستراتيجيات احمللية مبا فيها السياسات التي تهدف إلى حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وغيرها من األولويات 

اإلمنائية البشرية.

بشأن  ومتهيًدا  التقارير،  جميع  من  نسًخا  يتضمن  الذي   http://hdr.undp.org/ar/nhdr/ للموقع  ارجع  املعلومات،  من  وملزيد 

القياس، ومواد تدريب، وغير ذلك من املعلومات.

مجلة التنمية والقدرات البشرية:
 مجلة متعددة التخصصات عن التنمية املتمركزة حول األشخاص. هذه اجمللة هي منشور يصدره مكتب تقرير التنمية البشرية 

التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ورابطة التنمية والقدرات البشرية، وهي مبثابة منتدى للتبادل املنفتح لألفكار بني طائفة 

كبيرة من صانعي السياسات، واالقتصاديني، واألكادمييني. مجلة التنمية والقدرات البشرية هي جريدة يستعرضها زمالؤهم 

 Taylor »وهي أحد إصدارات الناشر »تيلور آند فرانسيس جروب ليمتد ،Routledge Journal املعنيون، وينشرها روتليدج جورنال

and Francis Group Ltd ، ثالث مرات سنويًا )آذار/مارس، ومتوز/يوليو، وتشرين الثاني/نوفمبر(. 

.http://www.tandf.co.uk/journals :لالشتراك، رجاء الرجوع إلى املوقع
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الغالف األمامي مصمم لبيان مدى  قدرة االنتقال 
على تعزيز التنمية البشرية. وتعكس النقاط 
موضعهم  في  التغير  مدى  الناس  متثل  التي 
أوسع،  نطاق  وعلى  اجلغرافي.  الفضاء  عبر 
يوضح هذا النمط كالً من السبل املفضية إلى 

التحرك البشري، واحلواجز التي تعيقه.

أو  بلدتهم  تاركني  العالم،  حول  الناس  من  للكثير  التحرك  يكون  وقد 

اخليار  أحيانًا  بل   – اخليارات  أفضل  هو  األصلي،  موطنهم  حيث  قريتهم 

األوحد – لتحسني فرصهم في احلياة. وميكن أن يؤثر التنقل البشري تأثيرًا 

بالغ الفاعلية في حتسني مستوى الدخل والتعليم واملشاركة، وفي تعزيز 

فرص النجاح التي تنتظر أطفالهم في املستقبل، كما أن للتحرك قيمة 

تتجاوز هذا األمر، فالقدرة على تقرير أين يعيش املرء تعد عنصرًا رئيًسا 

عن  تعبيٍر  مجرد  التحرك  ليس  ذلك؛  وعلى  البشرية.  احلرية  عناصر  من 

اختيار يقرره املرء – فغالًبا ما يتحرك األشخاص في ظل معوقات قاسية، 

وحتّفهم اخملاطرة وعدم اليقني.

وثمة حاجة إلى رؤية جريئة تهدف إلى تعزيز مكاسب التنمية البشرية 

املستمدة من االنتقال – وهي رؤية تقر بوجود اخملاطر واملعوقات األساسية، 

التغلب  لكنها تخطط لإلصالحات املشفوعة مبقايضات هائلة. ويعرض 

على احلواجز توصيات واضحة ترمي إلى حتقيق التوازن الالزم ملواجهة هذه 

التحديات.
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